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Historické hlasovanie v Dolnej snemovni
Vo štvrtok 19. mája hlasovala Dolná snemovňa o návrhu zákona
o rozpočte. Hlasovanie bolo veľmi nerozhodné. Premiér Paul Martin
naznačil, že ak jeho menšinová vláda v hlasovaní neuspeje, požiada
generálnu guvernérku o rozpustenie parlamentu a vyhlásenie
všeobecných volieb. Hlas predsedu parlamentu, ktorým je Peter
Milliken, mal prvýkrát v histórii parlamentu rozhodnúť o budúcnosti
vlády. Ústavní experti pred hlasovaním naznačovali, že rozhodnutie
predsedu už od začiatku ovplyvňujú tradície a potreba jasných princípov
a postupov, a že za takýchto okolností je podľa Legislatívneho a
rokovacieho poriadku Dolnej snemovne bežné, aby predseda hlasoval za
zachovanie súčasného status quo. „Predseda by mal za akýchkoľvek
okolností hlasovať za pokračovanie diskusie o tejto otázke, ktorú nemôže
vyriešiť poslanecká snemovňa,“ vyjadril sa sám predseda ešte pred
hlasovaním. Vláda nakoniec získala dôveru len o jeden hlas - za
hlasovalo 153 poslancov. Očakáva sa, že kanadský parlament dokončí
zasadnutie ešte pred letnou prestávkou.
www.cbc.ca/news www.radiocanada.ca/nouvelles

Kanada má novú ponuku pre WTO
V stredu 18. mája predložila kanadská vláda Svetovej obchodnej
organizácii (WTO) revidovanú ponuku týkajúcu sa prístupu na trhy v
rámci Všeobecnej dohody o obchode v službách. Nová ponuka sa
stáva súčasťou prebiehajúcich rokovaní. Dokument popisuje opatrenia,
ktoré je Kanada pripravená prijať pre otvorenie svojho trhu výmenou
za lepší prístup na zahraničné trhy služieb. Kanada ponúka
jednoduchší prístup na kanadský trh v nasledujúcich oblastiach:
účtovnícke, technické, právne a finančné služby, kuriérne služby,
turistika a s ňou spojené služby, doprava, dočasný pohyb dodavateľov
služieb, obchodné zastúpenie a zrušenie výnimky z doložky najvyšších
výhod. Aj vo svojej novej ponuke Kanada potvrdila, že súčasťou tejto
dohody nebude oblasť zdravotníctva, verejného školstva, sociálnych
služieb a kultúry. „ Naša ponuka jasne ukazuje, že verejné služby nie
sú na rokovacom stole,“ uistil minister medzinárodného obchodu Jim
Peterson. V roku 2004 vyviezla Kanada služby v hodnote viac jako 62
miliárd dolárov. Z toho vývoz obchodných služieb a služieb podnikom
predstavoval viac jako polovicu tejto čiastky.
www.international.gc.ca

Kanada a EÚ rokujú o podpore obchodu a investícií
17. mája oznámil kanadský minister medzinárodného obchodu Jim
Peterson, že Kanada a Európska únia začali v Bruseli prerokovávať
podobu Dohody o podpore obchodu a investícií (Trade and Investment
Enhancement Agreement, TIEA). „Tieto rokovania môžu pomôcť
posunúť transatlantické obchodné vzťahy na novú, vyššiu úroveň,“
uviedol Jim Peterson. Dohoda TIEA presahuje rámec bilaterálnych
otázok prístupu na trh. Mala by sa tiež zaoberať problematikou
budúcnosti, ako je napríklad potreba väčšej spolupráce v oblasti
regulácie. Ďalšími oblasťami, ktoré určila už rámcová dohoda TIEA
medzi Kanadou a EÚ z marca 2004, sú odstraňovanie prekážok
investíciám a obchodu, verejné objednávky a služby. Podpora a
oživenie obchodných vzťahov Kanady s tradičnými partnermi,
napríklad s 25 krajinami EÚ, je jedným z hlavných bodov nedávno
zverejnenej Správy o kanadskej zahraničnej politike. Dohoda
o podpore obchodu a investícií je dôležitým prvkom tejto stratégie.
Európska únia predstavuje najväčší jednotný trh na svete a pre Kanadu
je druhým najväčším obchodným partnerom. Text rámcovej dohody
TIEA je k dispozícii na www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac.

Kanadskí dodávatelia pre automobilový priemysel
čelia novým výzvam
Kanadská asociácia výrobcov dielov pre automobilový priemysel (APMA)
hodnotila v dňoch 18 .- 19. mája 2005 stav svojho odvetvia na výročnej
konferencii v Hamiltone (Ontário). Na konferencii, ktorá bola spojená
s obchodnou výstavou za účasti 120 vystavovateľov, riadiaci
pracovníci diskutovali stratégie ako byť úspešný v súčasnom období krízy,
ktorá postihla ich severoamerických odberateľov (General Motors, Ford a
Daimler-Chrysler). Výrobcovia musia čeliť výzvam ako znižovanie cien
výsledných produktov, zvyšovanie cien materiálov a energetických vstupov,
zvyšovanie hodnoty kanadského dolára voči mene v USA, a zvýšený tlak
medzinárodnej konkurencie pôsobiacej v nízko-nákladových krajinách. Gerry
Fedchun, prezident asociácie, vidí dôvody na optimizmus v prípade, ak sa
podarí firmám využiť výhody globalizácie a budú nasledovať výrobcov áut do
nízko-nákladových krajín, alebo ak budú viac dodávať pre japonské, kórejské a
európske automobilky v severnej Amerike. V provincii Ontário, centre
kanadského automobilového priemyslu, je umiestnených viac ako 400 firiem,
ktoré vytvárajú vyše 20% celkovej priemyselnej produkcie provincie. Firmy
združené v APMA zamestnávajú 98 000 ľudí a ich ročná produkcia
www.apma.ca
predstavuje 33 miliárd kanadských dolárov.

Rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi v Kanade
Kanada je na siedmom mieste medzi 58 hodnotenými krajinami, v ktorých
vládne najväčšia rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi. Štúdiu zverejnilo
17. mája Svetové ekonomické fórum (WEF). Rovnoprávnosť sa
porovnávala v piatich kritických oblastiach: ekonomická participácia,
ekonomická príležitosť, politická moc, dosiahnutie vzdelania a zdravie a
blahobyt. Kanadské ženy sa podľa výskumu aktívne podieľajú na
ekonomickom živote, pracovných príležitostí ale majú už menej.
Diskrimináciu založenú na pohlaví eliminuje aj Charta základných práv a
slobôd. Výskum hodnotil asi 9000 popredných společnosti z celého sveta.
www.webforum.org
Slovensko skončilo na 21. mieste.

Festival Hory a mesto opäť so silným zastúpením Kanady
V dňoch 26.-29. mája sa v
priesotoch
bratislavského
Auparku uskutoční už 6. ročník
medzinárodného
festivalu
horského filmu Hory a mesto,
s tradične mimoriadne silným
kanadským zastúpením. Vďaka
úzkemu
prepojeniu
s
Medzinárodným festivalom
horského filmu vo Vancouveri
uvidia diváci osem kanadských filmov. Svoju účasť tiež potvrdil
bratislavskému publiku už dobre známy kanadský horský fotograf Paul
Malon. Paul Malon je výnimočnou postavou outdoorového dobrodružstva
a fotografie s ohľadom na kvalitu snímok a tiež skutočnosť, že je od
narodenia na vozíčku. Na festivale ponúkne 27. 5. o 19.30 svoju najnovšiu
prezentáciu na tému Hory a mesto: paralely medzi svetom hôr a miest.
www.horyamesto.sk
Srdečne Vás pozývame!

Viete, že...
v niektorých oblastiach Kanady kolíše teplota počas roka až o 40°C?
Kanaďania milujú rozhovory o zmenách počasia v ich krajine a sú pyšní na to,
že dokážu prežiť aj v tých najdrsnejších podmienkach. Okrem tradičných
extrémnych podmienok žije ale väčšina Kanaďanov počas celého roka v
miernom kontinentálnom podnebí.

